
 

    

Skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

 
Dato:  Onsdag den 8. juni 2022 
Tidspunkt: Kl. 17.00  
Mødested: Hotel Arnbjerg, Restaurant Gro i Varde  
 
 
Deltagere  
Rikke Elbæk (fmd.) 
Pia Goul 
Torben Lundorff 
Tina Bendtsen 
Bo Marcher 
Jørgen Søndergaard 
Trine Haldrup 

Svend Faurholt 
Finn Jensen 
Morten Bech Sørensen  
Linn Uldal 
Jannie Gammelgaard 
Trine Søgaard Strandby 
Bastian Rasmussen (elevrådsformand Blåvandshuk Skole) 
Heidi Krabbenhøft (elevrådsformand Janderup Skole) 

  
 

Dagsorden 
2. Velkomst  1. 
 
 
 
 

Budgetopfølgning pr. 1. juni (bilag 1) SF orienterede om budgettet i de enkelte afdelinger. 
Det ser pt. godt ud i alle afdelinger. Der er udsigt til et 
samlet overskud for hele organisationen. 
SFOérne er udfordret af, at skoledagen bliver kortere 
næste skoleår og derfor stiger udgifterne ift. øget 
pasningsbehov. 

2. 
 

Orientering om de nyansættelser som 
vi har foretaget i de senere uger, her-
under nedsættelse af ansættelsesud-
valg pæd. medhjælperstilling i Jande-
rup 

Der er ansat en lærer og en børnehaveklasseleder i 
Janderup. 
Der er ansat 3 lærere på Blåvandshuk Skole (Oksbøl).  
På Samuelsgaarden og i Janderup SFO er der opslået 2 
stillinger. Bo deltager i ansættelsessamtaler i på Sa-
muelsgaarden. Pia tager med til ansættelsessamtaler i 
Janderup.  

3. 
 
 

Næste års mødekalender. Svend med-
bringer et forslag. 

SF´s forslag blev godkendt, på nær 1. møde som er flyttet 
til tirsdag d. 23/8. Tidspunktet til alle møder er kl.: 17-19. 

4. Skal de nye bestyrelsesmedlemmer påtage 
sig opgaver i forbindelse med forældre-
møderne? 

Der kommer ikke forældrerepræsentanter med til 
næste skoleårs forældremøder. Trine kommer til fo-
redraget med Lola Jensen d. 30/8, og fortæller om 
skolebestyrelsen.  

5. Skolerejse for 9. årgang. Prisen er steget 
ganske betragteligt. Hvad der bestyrelsens 
holdning til at vi opkræver 2000 kroner for 
en skolerejse til København? 

Drøftelse omkring det etiske i at opkræve 2000 kr. til en 
skolerejse. Skolebestyrelsen godkender at udgiften til en 
skolerejse stiger. Skolebestyrelsen vil gerne anbefale at 
forældrerådene allerede på 7. årg. begynder at organisere 
en indsamling/indtjening til skolerejsen på 9. årgang. 



 

    

6. Eventuelt Intet… 

 
 


